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GONDOLATOK A KÖZPONTI LOGISZTIKAI BÁZISRÓL 

 

Absztrakt 

A Központi Logisztikai Bázis szükségessége, a megvalósításának koncepciója 
már több mint tíz évvel ezelőtt felmerült. A Magyar Honvédség vezetése már a 
negyedig kormányzati ciklusban próbálkozik a megvalósítást elérni, de 
eredménytelenül. Én, mint aki ott voltam az ötlet megszületésénél, évekig 
eredménytelenül próbáltam menedzselni a bázis megvalósulását, elérkezettnek 
látom az időt, hogy összefoglaljam az elmúlt évek tapasztalatait. Felhívjam a 
figyelmet azokra a körülmények, amelyek még most is szükségesnek tartják e projekt 
megvalósítását, javaslatot tegyek a Központi Logisztikai Bázis kialakítására a mai 
viszonyok között. 

Kulcsszavak: Központi Logisztikai Bázis, raktározás, ellátás, információs 
rendszer, raktár hálózat. 

 

Bevezetés 

NATO csatlakozásunk kapcsán a német hadsereg képviselői – segélyprogram 
keretében – 1998 – 2000-ben átvilágították a Magyar Honvédség logisztikai 
rendszerét. Az átvilágítást segítő magyar munkacsoport vezetője én voltam. A 
vizsgálatok alapján szerzett tapasztalatokat a két munkacsoport, 2001 elején, 
javaslatokba foglalta össze, amelyek egyike a következő volt: 

„A meglévő ellátó bázisok és raktárak kapacitása alapján csak egy-egy 
szakterület anyagainak és eszközeinek raktározását tudjuk egy helyen megoldani és 
mindösszesen 3 integrált ellátó bázissal rendelkezünk. (Ezek is 2000 végén kezdtek 
megalakulni – a szerző megjegyzése.) Az ország különböző részén elhelyezkedő 
raktárak műszaki állapota gyenge színvonalú, a raktározás technológiája és 
informatikája elavult. A jelenlegi raktározási struktúra fenntartása, üzemeltetése nem 
gazdaságos, jelentős üzemeltetési és felújítási költséget igényel. Korszerű és 
gazdaságos új ellátási rendszer és integrált informatika bevezetése nehezen 
valósítható meg a meglévő infrastrukturális feltételek között. A jelenlegi széttagolt 

                                                           
31 Dr. Gáspár Tibor nyá. mk. vezérőrnagy az MH ÖLTP volt parancsnoka. 
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ellátási és üzemeltetési rendszer helyett egy Központi Logisztikai Bázis (a 
továbbiakban KLB) kiépítése célszerű.” 32 

Ugyanebben az időben folyt a Magyar Honvédség átalakítása is (MH 
Összhaderőnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság /a továbbiakban MH 
ÖLTP/ megalakítása, ágazat csoportos ellátó központok létrehozása, stb.). A 
logisztikai tervezésben résztvevő kanadai logisztikai tanácsadó tiszt is megerősítette 
a központi bázis szükségességét, sőt még a kanadai hadsereg ez irányú 
tapasztalatainak átadását is megígérte. Természetesen a két folyamat, az átvilágítás 
és a hadsereg átalakítás, összekapcsolódott, hatással volt az egyik a másikra. A KLB 
ötlete 2000 végén született. 

Kezdeti lépések 

A Magyar Honvédség fogyasztói logisztikai rendszere modernizációjának 
koncepcióját 2001. december 13-án fogadta el az MH Katonai Tanácsa. Az 
elfogadott anyag feladatszabó része a KLB-re vonatkozólag a következőket 
tartalmazta: 

„4. Egy hatékonyan működtethető központi raktározási és tárolási rendszer 
kialakítása érdekében kezdődjön meg a korszerű követelményeknek megfelelő 
raktározási és anyagmozgatási technológiákkal rendelkező központi logisztikai ellátó 
bázis kialakítása.”33 

A 2002 tavaszán megtartott választásokat követő kormányváltást követően a 
logisztikai rendszer modernizációja egy kissé más irányba fordult, a KLB koncepció 
megmaradt. A munka folytatódott, több logisztikai szakembernek alkalma volt 
tanulmányozni a kanadai hadsereg montreali logisztikai bázisát. Az MH ÖLTP 
közbeszerzési eljárást írt ki egy megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére. A 
pályázatot, a német – magyar logisztikai együttműködésben is résztvevő, német ESG 
GmbH cég nyerte el. A tanulmány 2002 őszére elkészült. Részletesen elemezte a 
bázis megvalósításának lehetőségeit, folyamatát, értékelte a szóba jöhető helyszínek 
adottságait és gazdaságossági számvetéseket is tartalmazott. A szakértők azt 
prognosztizálták, hogy a bázis megvalósításával kb. 45% létszám, több mint 45% 
tároló terület és kb. 40% üzemeltetési költség takarítható meg. A lehetséges 
helyszínek közül a legkedvezőbbnek – akkor az ÁPV Rt kezelésében lévő – tököli 
repülőteret jelölték meg.  

2003. január 14-én, a miniszter úr vezetésével, sor került egy, az év fontosabb 
feladatait számba vevő, megalapozó értekezletre, ahol szintén felmerült a KLB 
kérdése. Feljegyzéseim szerint, én következőket jelentettem a KLB-vel kapcsolatban: 

 

 
                                                           
32 A szerző jegyzeteiből. 
33 Feljegyzés az MH Katonai Tanács 2001. december 13-i ülésén hozott döntésekről. HM HVK Vezérkari Iroda 
T-14/72/2001 
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„ Központi Logisztikai Bázis kialakítása.  

Az MH logisztikai rendszerének korszerűsítése napirenden lévő feladatunk, 
melynek kiemelt problémaköre a Központi Logisztikai Bázis létrehozása. A jelenleg 
meglévő ellátó bázisok és raktárak kapacitása alapján csak egy-egy szakterület 
anyagainak és eszközeinek raktározását tudjuk egy helyen megoldani és mindössze 
3 integrált ellátó bázissal rendelkezünk. Az ország különböző részén elhelyezkedő 
raktárak műszaki állapota gyenge színvonalú, a raktározás technológiája és 
informatikája elavult. A jelenlegi raktározási struktúra fenntartása, üzemeltetése nem 
gazdaságos, jelentős üzemeltetési és felújítási költséget igényel. Korszerű és 
gazdaságos új ellátási rendszer és integrált informatika bevezetése nehezen 
valósítható meg a meglévő infrastrukturális feltételek között. 

Az MH logisztikai rendszerének átvilágítását – 1998-2000-ben a német 
segélyprogram keretében – végző német ESG cég szintén arra a következtetésre 
jutott, hogy a jelenlegi széttagolt ellátási és üzemeltetési rendszer helyett egy 
központi logisztikai bázis kiépítése célszerű. 

Parancsnokságunkon az előkészítő munkát a múlt évben beindítottuk, 
szakmai előkészítő bizottságot hoztunk létre, valamint a szakterületek részletes 
felmérést készítettek a jelenlegi és a jövőben várható anyag- és eszköz készletről. 
Közbeszerzési eljárás keretében szerződést kötöttünk a már említett német ESG 
céggel egy megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére. A tanulmány 2002 
novemberében készült el.  

Az előkészítés kezdetétől fogva jelentős érdeklődés mutatkozik a polgári 
logisztikai cégek részéről is, melyek kifejezték készségüket a beruházásban történő 
részvételre, valamint a későbbi szolgáltatásokra vonatkozóan is. 

Előzetes szakmai koncepciók szerint a Központi Logisztikai Bázison 
helyeznénk el a lőszer, az üzemanyag és a háborús készletek kivételével valamennyi 
szakanyagot és eszközt. Az előzetes számvetések alapján a redukált tárolótér igény 
is meghaladja a 250 000 m²-t. 

A helyszínt illetően az előkészítés folyamán részletesen vizsgáltuk a Budapest 
XVI. kerület Mátyásföld, Budafok-Háros, Tápiószecső és Cegléd helyőrségek HM 
kezelésben lévő ingatlanjainak megfelelőségét, valamint a Tököl, volt katonai 
repülőtér és a régi Csepel Autógyár,(Szigetszentmiklós ÁTI-Sziget Kft. tulajdonában) 
adottságait. 

Összességében a legjobb telepítési helyszínnek a Tököli repülőtér mutatkozik, 
mind közlekedési, mind ellátási szempontból. A terület mérete és infrastrukturális 
adottságai lehetőséget adnak egy közös katonai polgári logisztikai bázis 
megépítésére is.”34 

 

 
                                                           
34 A szerző feljegyzése. 
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Három lehetőség kínálkozott a megvalósításra: 

1. Költségvetési pénzből történő beruházással. Ismerve a hadsereg 
költségvetésének a szűkösségét, ez komolyan nem is jött számításba. 

2. Az új bázis beruházási költségét a felszabaduló ingatlanok értékével 
egyenlítjük ki. Ebben a konstrukcióban szükség lett volna egy olyan beruházó 
szervezetre, amely meghitelezi a beruházást. 

3. Egy polgári logisztikai, beruházó cég felépíti a bázist, amit a hadsereg 
bérel, lízingel, esetleg közösen üzemeltet. 

A 2. és 3. lehetőség alapján folytatódott az előkészítő munka. 
 
A bázis létrehozásának előkészületei 
Az MH ÖLTP szakemberei kidolgozták a tároló kapacitás meghatározáshoz 

szükséges számvetéseket, rendszerbe foglalták a szakmai követelményeket, 
felkészültek a pályázati kiírás elkészítésére. A KLB, mint feladat, bekerült a Magyar 
Honvédség 2004 – 2013 közötti időszakra vonatkozó átalakítására, új struktúrájának 
kialakítására vonatkozó tervbe. Ezt, a végrehajtásra kiadott 01/2003. (HK 22) MH 
utasítás rögzítette. 

A Magyar Honvédség hosszú távú fejlesztésének irányairól szóló 14/2004. (III. 
24.) OGY határozat 7. (g) pontja rögzítette: „a logisztikai és támogató szervezetek 
koncentrálásával a szükséges támogató és kiszolgáló katonai szervezetek 
megtartásával, a raktárbázisok számának csökkentésével át kell alakítani a 
logisztikai támogatás rendszerét. A honvédség gazdálkodásában – a sorállomány 
kiválásának következtében – a jövőben növelni kell a verseny szféra 
szolgáltatásainak igénybevételét és a piaci módszerek alkalmazását, így a 
nemzetgazdasági szféra szerepét”.  

Kiadásra került a 86/2004. (HK 25) a Központi Logisztikai Bázis Programiroda 
létrehozásáról és a Központi Logisztikai Bázis előkészítésének fő feladatairól szóló 
HM utasítás. Az MH ÖLTP szervezetében létrejött a programiroda, 3 fővel és átvette 
a feladatok koordinálását. Nagyon sok számvetés, tanulmány készült el ebben az 
időben, amelyek alátámasztották a bázis szükségességét, rendszerbe foglalták a 
tervezéshez szükséges alapadatokat. 

A polgári logisztikai, befektető szféra is megmozdult. Legalább három csoport 
volt, akik komolyan foglalkoztak a projekt megvalósításával. A politikai vezetés nem 
tudott dönteni a lobby csoportok között. A politikai vezetés – legalábbis nyilatkozatok 
szintjén – komolyan gondolta a megvalósítást. Példa erre a védelemgazdasági 
helyettes államtitkár nyilatkozata: 

„Megkérdeztük 

Mikorra épül meg a központi logisztikai bázis? 

Zámbori Mihályt, a HM védelemgazdasági helyettes államtitkárát a honvédség 
központi logisztikai bázisának (KLB) létrehozásáról kérdeztük, amelyről említést tett 
felszólalásában az MH Összhaderőnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság 
feladatszabó értekezletén. 



30 
 

- Várhatóan 2006 közepére, végére épülhet meg a KLB, amely közép-európai 
mércével jelentős logisztikai központ lesz. Ezen a bázison lesz majd – a robbanó- és 
veszélyes anyagok kivételével – minden eszköz- és anyagkészlet. Nagy külföldi és 
magyar cégek is szeretnének részt venni ebben a projektben, amelyre nyílt tendert 
írunk ki. A finanszírozás módjáról, a légi, a közúti és a vasúti szállítás feltételeinek is 
megfelelő helyszínről kell döntenünk.”35 

2005. március 10-én, az éves feladatszabó értekezleten a miniszter úr, többek 
között, a következő feladatot szabta: „… át kell alakítani a központi logisztikai 
szervezeteket, meg kell kezdeni egy korszerű központi logisztikai bázis és az 
egészségügyi centrum szervezetének kialakítását, …”36 

Az értekezletet követően, megkérdezésünk nélkül (egy ideig nem is szeretünk 
róla tudomást), elkészült a 05/2005, HM utasítás, amely módosította a 01/2003. HM 
utasítást. A fejlesztési tervből törölték a KLB kialakítására vonatkozó feladatot. 

 
2005 végén készült egy összefoglaló anyag az előkészületekről, az eddig 

elvégzett tevékenységről, amit a HM védelemgazdasági helyettes államtitkár öntött 
formába és terjesztett a miniszter úr elé és határozottan javasolta a KLB 
megvalósítását. Döntés a beruházás indításáról ekkor sem történt. 

 

Világossá vált, hogy ebben a kormányzati ciklusban a régóta tervezett 
Központi Logisztikai Bázis nem tud megvalósulni, sőt el sem kezdődik az építkezés. 
Ezért kollégáimmal kidolgoztunk egy alternatív megoldást, mivel az ÖLTP-re kivetett 
létszám korlátok szorítottak bennünket. A másik motiváló tényező, pedig az volt, 
hogy felmerült a Daróczi úti objektum gyors és kedvező értékesítésének az esélye. 
Feladatul kaptuk, hogy tervezzük meg az objektum leürítését. A javaslatot 2006. 
február elején, a vezérkari főnök útján terjesztettem a miniszter úr elé. Ez, többek 
között a következőket tartalmazta: 

„Az MH Összhaderőnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság szolgálati 
alárendeltségébe tartozó ellátó központok és azok területi raktárai átalakításának, a 
széttagolt raktári elemek racionális összevonásának lehetőségét megvizsgáltuk. A 
kidolgozói munkát két markáns követelménynek történő egyidejű megfelelés szerint 
végeztük el. A két követelmény egyike, hogy rövidtávon – már 2006. évi indítással – 
kezdődjön el a meglévő raktárhálózat területi és részben szervezeti koncentrációja, a 
másik, hogy a megkezdett folyamat legyen illeszthető a távlati célként 
megfogalmazott Központi Logisztikai Bázis (a továbbiakban: KLB) létrehozásának 
koncepciójába. 

Az így elkészült elgondolás alapján már rövidtávon is tehetünk olyan 
lépéseket, amelyek megfelelnek a hosszabb távú elképzeléseknek, a racionálisan 

                                                           
35 Magyar Honvéd, 2004. március 19. 
36 Részlet a 2005. évi feladatszabó értekezleten elhangzott miniszteri feladatszabásból. 
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tervezett raktárösszevonások megvalósításához szükséges befektetések nem 
jelentenek kidobott pénzt és a jelentkező megtakarítások már a közeli jövőben 
érzékelhetővé válnak, a későbbi fejlesztések ütemében pedig tovább fokozódnak. 

Mindenek előtt szükséges leszögezni, hogy a központi logisztikai tagozat 
raktározási feladatai igazi modernizációját a KLB megvalósítása jelenti, amit célként 
többször megfogalmaztunk. A KLB azonban jelenleg – elsősorban a létrehozáshoz 
szükséges erőforrások hiánya miatt – nem lehet reális cél, ugyanakkor azt is 
hangsúlyozni kell, hogy a központi raktárak a mai formájukban és állapotukban nem 
tarthatók fenn. Ennek számtalan oka van, amelyek közül egyik, hogy a raktárhálózat 
átalakítása nélkül az MH ÖLTP nem képes beállni a 2006. december 31.-re 
meghatározott létszámra, ami veszélyezteti az MH összlétszámára vonatkozó 
előírást is. Nagyon fontos tényező, hogy a ma meglévő objektumaink, 
raktárépületeink műszakilag elavultak, szinte minden épület felújításra szorul. Ezek 
az épületek a múlt század közepén, második felében épültek, azóta jelentős 
felújításon nem estek át, némelyikük használhatósága megkérdőjelezhető, vagy 
veszélyes kategóriába sorolható. Az teljesen világos, hogy az összes raktár, 
raktárépület rekonstrukciója anyagilag nem finanszírozható (de nem is indokolt), 
ezért javasoljuk a rendelkezésre álló erőforrásokat a raktárcsoportok létrehozása 
érdekében koncentrálni. A raktárcsoportok kialakítása, illetve a két meglévő, (MH 
Haditechnikai és MH Hadtápanyag Ellátó Központ) szervezeti integrációja 
számvetéseink szerint egy év alatt elvégezhető. Az így létrehozott szervezetet 
tekintjük a KLB elődjének, az úgynevezett Logisztikai Ellátó Központnak (a 
továbbiakban: LEK), amely szervezet létrehozása a mai rendelkezésre álló 
lehetőségek (realitás) alapján áll, de ugródeszkája a távlatilag megfogalmazott 
célnak is. Tekintettel arra, hogy mindkét ellátó központ nagy mennyiségű, a 
mennyiségen belül rendkívül heterogén összetételű anyagi készletet tárol, így a 
személyi állomány sorsának rendezése, az anyagi mozgások nyomon 
követhetősége, az elszámolások elvégzése rövidebb szervezési ciklus alatt nem 
hajtható végre. 

(A LEK/KLB kialakítására vonatkozó elképzelés semmilyen vonatkozásban 
nem érinti a 2005. évben megalakított, készenlétét elért és az alaprendeltetési 
feladatait maradéktalanul ellátni képes MH Veszélyesanyag Ellátó Központot.)”37 

E javaslatot a miniszter úr elfogadta és 2007-ben az itt megfogalmazott elvek 
alapján alakult meg az MH LEK. 

 
A következő kormányzati ciklusban is ismétlődtek e folyamatok. Egy-egy 

munkacsoport aktualizálta az alapadatokat, követelményeket, a vezetésnek voltak 
elképzelései, de érdemi előrelépés nem történt. 

 
 

                                                           
37 Részlet az MH ÖLTP parancsnok javaslatából az MH Logisztikai Ellátó Központ létrehozására. 
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Az utóbbi időben újra napirendre került a kérdés, amit bizonyít, hogy három 
cikk is megjelent e témában, a katonai sajtóban. 38  Mindhárom írás jelenleg is 
szükségesnek tartja a KLB létrehozását. A szerzőknek némileg eltérnek a nézeteik a 
bázis rendeltetésével és feladatával kapcsolatban. Ezért a következő fejezetben, 
részben még az én időmben készült összefoglaló jelentés alapján, megfogalmazom 
a KLB rendeltetését és feladatát. 

 
A létrehozandó KLB rendeltetése és feladata: 
A KLB rendeltetése a szolgálati és szakmai vezetési szinteken keresztül a HM 

és MH szervezeteinek mindenoldalú anyagi biztosítása béke állapotban és a béke 
állapottól eltérő alkalmazás esetén, hazai és külföldi műveletek során egyaránt. 

Feladatai: 
Rendelkezzen az MH szintű hadfelszerelési anyagok és eszközök tárolási, 

ellátási, készletképzési és nyilvántartási rendje és egyéb jogszabályok (számviteli, 
környezetvédelmi, munkavédelmi előírások, stb.) betartását és végrehajtását 
biztosító vezető és végrehajtó szervekkel. 

Az anyagtároló kapacitása anyag fajtánként, eszközcsoportonként 
csoportosítva feleljen meg az egyedi (pl. sugárzó, tűz és robbanásveszélyes 
anyagok), a speciális (hűtés, hőntartás, páratartalom, stb.) és az általános tárolási 
feltételeknek. 

A tároló, előkészítő és kiszolgáló kapacitása tegye lehetővé az anyagok, 
eszközök teljes élettartamának biztosítását a központi tagozatban. Biztosítsa a 
rendszeresítéstől a rendszerből történő kivonásig az anyagok és eszközök műszaki-
technikai, üzemeltetési adatait. 

Tartsa nyilván az ellátási körébe tartozó anyagokat, készleteket, eszközöket a 
szakmai, pénzügyi-számviteli előírások betartásával. 

Biztosítsa a központi és stratégiai készletek tartós tárolását, a készletek, 
eszközök időszakos műszaki ellenőrzését és az előírt technikai kiszolgálások 
végrehajtását. 

Legyen képes a hatáskörébe utalt anyagok, eszközök és szolgáltatások 
beszerzésének időbeni kezdeményezésére a közbeszerzési törvényben 
meghatározott keretek között. 

A hadfelszerelési eszközök és anyagok közbeszerzésénél működjön együtt az 
illetékes logisztikai szervezetekkel a beérkező anyagok, eszközök 
minőségbiztosításának érdekében, a központosított közbeszerzéseknél pedig a 
kijelölt állami szervekkel. 

A belső területi elhelyezkedése biztosítsa az anyagosztályok szerinti anyag és 
eszköz tárolást, a kiadáshoz történő előkészítést, szortírozást, egységcsomag, 
egység-rakomány, egységszerelvény összeállítását, a felhasználóktól beérkező 
                                                           
38 Boczák Attila ezredes: A logisztikai támogató rendszer korszerűsítésének lehetőségei. Honvédségi Szemle, 
2011/6. szám – 10-11. oldal. 
  Dr. Bencsik István, dr. Kovács Ferenc, Pogácsás Imre: A logisztikai támogatási rendszer korszerűsítésének 
valós lehetőségei a korszerű üzleti folyamatok tükrében. Katonai Logisztika, 2012/1. szám – 6-18. oldal. 
  Lengyel András: Szakmai értékelés a katonai logisztika szervezeti kereteinek változásairól. Katonai Logisztika, 
2012/3. szám – 36-46. oldal. 
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anyagok, eszközök átvételét, műszaki-technikai ellenőrzését, karbantartását, 
ideiglenes vagy tartós tárolásba helyezését, vagy külső szervezet részére (közép-
nagyjavítás, kalibrálás, hitelesítés, stb.) történő átadását. 

A saját, vagy bérelt szállító kapacitáson keresztül legyen képes biztosítani a 
HM és az MH szervezetek jóváhagyott normatívák alapján történő tervszerű és – 
váratlan helyzetekben – soron kívüli eszköz és anyag ellátását. 

Legyen képes a folyamatos működés során keletkező inkurrens anyagok 
tárolására, kezelésére azok értékesítéséig, vagy megsemmisítéséig. 

A központi és csapatkészletek felhasználásának, fogyásának elemzésével és 
figyelemmel kisérésével, időben kezdeményezze a beszerzéseket. 

Saját szakmai tevékenységének folyamatos elemzésével legyen képes az 
ellátási, kiszolgálási, tárolási, beszerzési tevékenységének optimalizálására, a 
szervezeten belüli együttműködés javítására, gazdaságossági szempontok 
érvényesítésére. 

Az informatikai rendszere kapcsolódjon az MH és bizonyos területeken a 
NATO logisztikai rendszeréhez, biztosítva a belső szolgálati és szakmai vezetést. A 
híradó-informatikai rendszer feleljen meg a NATO biztonsági előírásoknak. 

Az anyagok, eszközök elemi nyilvántartása, beazonosítása előre mutató 
legyen, perspektivikusan teljes körűen tegye lehetővé az emberi beavatkozás nélküli 
készlet-, anyag-, eszköznyilvántartást. 

 
A jelen realitása a KLB létrehozására 
 
Az eddig leírtakból és a hivatkozott írásokból egyértelmű, hogy a KLB-re 

szükség van. A kezdeti állapothoz (2000 - 2002) változtak a feltételek. Már közel 
40%-os létszámcsökkentés nem érhető el, mivel ennek egy része realizálódott az 
MH LEK megalakításakor. Megítélésem szerint, megfelelő szervezet és technológia 
alkalmazása esetén 20 – 30%-os csökkentés reális lehet. Ugyanez a megállapítás 
vonatkozik a működési költségekre is. A bekövetkezett változások miatt a tárolótér 
igény is csökkent, ami szintén összköltségcsökkentő tényező. 

A megvalósításra két változat képzelhető el: 

1. Folytatni kell a megkezdett utat. Ez azt jelenti, hogy az MH LEK szervezeti 
és infrastrukturális bázisán kell kialakítani a KLB-t. Az MH LEK mátyásföldi 
objektumának számbavétele után, el kell dönteni mely épület felel meg az új 
követelményeknek jelen formájában, vagy felújítás, korszerűsítés után, mely 
épületeket kell lebontani és helyükre korszerű raktárakat építeni. Fő szempont, hogy 
a felújított, megépített raktárak feleljenek meg kor követelményeinek, alkalmasak 
legyenek a korszerű raktári technológia befogadására. A raktárbázis korszerűsítés 
költségei részben előteremthetők a megszűnő raktár objektumok értékesítéséből és 
a csökkenő üzemeltetési költségekből. A megvalósítás több ütemben is elvégezhető, 
így a költségek hosszabb időre eloszthatóak. Minden évben annyit építkezést kell 
beütemezni, amennyi az anyagi lehetőség, de nagyon fontos, hogy a fő cél világos 
legyen, a feladatok egymásra épüljenek. Ilyen módszerrel lett kialakítva, 2001 és 
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2006 között az MH ÖLTP-nek, MH Támogató Ezrednek és még néhány más 
szervezetnek korszerű elhelyezést biztosító, Zách utcai laktanya, ami az MH 
legkorszerűbb objektuma lett. (Nem véletlen, hogy más is szemet vetett rá.) 

2. Megfelelő raktárkapacitás bérlése korszerű infrastruktúrával rendelkező 
objektumban. A jelenlegi gazdasági helyzet azt eredményezte, hogy Budapest 
vonzáskörzetében több, komoly kapacitású logisztikai bázis áll kihasználatlanul. E 
körülmény kedvező feltételeket biztosít egy jól működő bérleti konstrukció 
kialakítására. 

Jó példa lehet erre a megoldásra a BM Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság (BM OKF) által megkezdett Logisztikai Szolgáltató Központok 
projekt.39 E program keretében a BM OKF a rossz állapotban lévő megyei raktárai 
kiváltására, az ország különböző pontjain, négy Logisztikai Szolgáltató Központban 
bérel szolgáltatást. Az első központ átadása 2012 októberében történt meg 
Szolnokon. 

Mindkét lehetőség működőképes lehet. Mivel, a döntés hosszútávra szól, 
nagyon körültekintő mérlegelést igényel a helyes változat kialakítása. Nagyon 
részletes, pontos számvetések, gazdasági előrejelzések alapján lehet csak helyes 
döntést hozni. 

Néhány körülmény, amely befolyással bír a döntésre: 

          1. A jelenleg működő raktárak döntő többsége Budapest vonzáskörzetében 
van. E szervezetek képzett szakembereire az új szervezetnek is szüksége lesz, ezért 
a KLB-t nem célszerű távolabbi helyre telepíteni. 

             2.  A raktárbázisból csak akkor lesz KLB, ha a raktári technológia mellett a 
döntéshozók és a felhasználók részére is elérhető informatikai rendszerrel 
rendelkezik. Ez azt is jelenti, hogy a KLB létrehozását össze kell kapcsolni, a 
logisztikai rendszer számára már oly régóta várt, logisztikai információs rendszer 
megalkotásával. A kettő együtt, a korszerű raktár és logisztikai információs rendszer, 
biztosítja csak az igazi logisztikai korszerűsítést. 

3. A bázist nem a ma igényeinek, hanem a holnap követelményei szerint kell 
létrehozni. 

4. Csak kizárólag gazdasági, logisztikai-szakmai alapon célszerű dönteni. 

5. A jelenleg meglévő inkurrencia készletet és meglévő inkurrencia tároló 
raktárakat célszerű leválasztani a KLB-ről, azokat, megszűnésükig, ideiglenes 
szervezetként, külön kezelni. 

 

 

                                                           
39 www.katasztrofavedelem.hu/BM OKF - GEK - Hírarchívum 2012. október (2013. 02. 19.) 
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Összességében azt érzékelem, hogy a szakmai közvélemény maximálisan 
támogatja a KLB megvalósítását. Ehhez kell egy kis politikai támogatás és a siker 
nem maradhat el.   
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